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1. EVENTO: Refúgio e Migrações Contemporâneas 

 

2. EVENTO: V SEMINÁRIO DE PESQUISA DE DIREITO 

ADMINISTRATIVO 

3. EVENTO: Seminário Internacional: Eficiência e Ética na 

Administração Pública 

4. EVENTO: Palestra com o 1º Juiz cego do Brasil e a advogada 

Hanslilian Correia Cruz Rodrigues 

5. EVENTO: Café Cultural com Marcelo Peregrino: Direito eleitoral 

do inimigo: ameaça à democracia? 

6. ENED 2015  

 

   
Refúgio e Migrações Contemporâneas 
 

No dia 19/06, às 18:30 será realizado na UFPR, no 3º andar, um 

evento em comemoração ao Dia do Refugiado e o lançamento da Rede 

Integrada de Apoio a Refugiados, Migrantes e Apátridas no Paraná, que terá 

como objetivo a cooperação mútua em ações de apoio aos refugiados, 

migrantes, apátridas e suas organizações. 

 

Programação: 

18:30 – Mesa redonda sobre o tema “Refúgio e Migrações Contemporâneas” a 

cargo do Professor Doutor Márcio de Oliveira/Sociologia UFPR e do mestrando 

Caio Fernandes Silveira/Geografia UFPR. 

 



19:30 – Manifestação das Entidades presentes para integrarem, formalmente, 

a Rede de Apoio a Refugiados, Migrantes e Apátridas no Paraná. 

 
Para os alunos que participarem, o evento contará 2 horas de atividade. 

Clique aqui para realizar a inscrição.  

EVENTO NO FACEBOOK. 
 

 
V SEMINÁRIO DE PESQUISA DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

Será realizado, na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, o V Seminário de Pesquisa de Direito 

Administrativo da USP em parceria com a UAM, cujo tema será a “prevenção e 

solução de conflitos administrativos: o controle interno da administração como 

alternativa à judicialização”. 

O evento será realizado nos dias 6, 7 e 8 de agosto de 2015, 

contando com palestras de renomados especialistas da área, grupos de 

discussões, bem como com oficinas de comunicação e debate de trabalhos 

científicos previamente selecionados pelos organizadores. 

Inscrições: 

1) Inscrições para apresentação dos trabalhos 

As inscrições deverão ser feitas no período de 1º de maio a 30 de junho de 

2015, através do envio da ficha de inscrição juntamente com o RESUMO 

EXPANDIDO (máximo de 8 páginas) contendo: 1) Tema; 2) Instituição de 

pesquisa, instituição de fomento se houver (FAPESP, CAPES, CNPQ etc.) e 

dados do pesquisador; 3) Indicação do nível da pesquisa (docente, pós ou 

graduação), bem como seu estágio de evolução; 4) Resumo dos assuntos 

tratados na pesquisa (1 a 2 páginas); 5) Resultados atingidos pela pesquisa; e 

6) bibliografia principal efetivamente utilizada. 

 

 

 

 

 

 

http://200.17.231.30/scripts/ppgd/certificado/evento_svl/form_insc.asp
https://www.facebook.com/events/442887332552896/
http://www.direitorp.usp.br/arquivos/noticias/sites_eventos/v-seminario-pesquisa-direito-administrativo/documentos/ficha_de_inscricao_v_spda.doc


2) Inscrições de Ouvintes 

Serão aceitos ouvintes no limite das vagas do auditório. As inscrições de 

ouvintes serão feitas no primeiro dia do evento e serão conferidos certificados 

aqueles que assistirem a 100% das palestras (dia 06 e 07). 

 

 

Seminário Internacional: Eficiência e Ética na Administração 

Pública 

Nos dias 10 e 11 de agosto de 2015 acontecerá em Curitiba o 

Seminário Internacional: Eficiência e Ética na Administração Pública, 

promovido pelo PPGD/PUCPR – Programa de Pós-graduação em Direito da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, pelo NINC/UFPR – Núcleo de 

Investigações Constitucionais da Universidade Federal do Paraná e pelo 

Programa de Mestrado em Direito do Centro Universitário Autônomo do Brasil - 

UniBrasil. 

 

Estão abertas as chamadas para: 

1. Apresentação de Comunicados Científicos 

2. Concurso de Artigos Jurídicos 

 

Os editais com o Regulamento de apresentação de comunicados 

científicos e o Regulamento do concurso de artigos jurídicos podem ser 

acessados clicando aqui. 

 

Para ter acesso à programação completa do seminário, clique neste 

link. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ninc.com.br/img/pesquisa/arquivo_00000043.pdf
http://www.ninc.com.br/img/pesquisa/arquivo_00000044.pdf
http://www.ninc.com.br/img/pesquisa/arquivo_00000044.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Palestra com o 1º Juiz cego do Brasil e a advogada Hanslilian 
Correia Cruz Rodrigues 

 
Palestra com o 1º Juiz cego do Brasil, o Desembargador do TRT-PR 

Dr. RICARDO TADEU MARQUES DA FONSECA, e a Advogada Mestre em 

direitos fundamentais e democracia, HANSLILIAN CORREIA CRUZ 

RODRIGUES.  

Data: 20/06/2015 (sábado) a partir das 09h00  

Local: Anfiteatro 100 - 1º andar - Ed. D. Pedro I  

Inscrição pelo email: karyn.betiatto@gmail.com 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Café Cultural com Marcelo Peregrino: Direito eleitoral do 

inimigo: ameaça à democracia? 

 

O Centro Acadêmico Hugo Simas e o Núcleo de Investigações 

Constitucionais - Ninc Ufpr convidam todos para participarem do Café Cultural 

com Marcelo Peregrino: 

Tema: Direito eleitoral do inimigo: ameaça à democracia 

Data: 19/06/15, 11h 

Local: Sala da Memória 

Coordenação: Prof.ª Dr.ª Eneida Desiree Salgado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/NINC.UFPR


ENED 2015  

Os interessados em participar do ENED 2015, que ocorrerá entre os 

dias 26 de julho e 1 de agosto, em Belo Horizonte, podem fazer suas inscrições 

através do site http://www.enedmg2015.com.br/. 

O CAHS restituirá 1/3 do valor das inscrições até o limite do Pacote 

1, o qual inclui Alimentação, Hospedagem e Palestras (R$ 220,00), mediante 

apresentação de recibo. 

Possíveis isenções do valor das inscrições estão reguladas no site. 

Aqueles que desejarem usar transporte vinculado ao Centro 

Acadêmico Hugo Simas deverão enviar e-mail com o título ENED 2015 para 

contato@cahs.org.br contendo seu nome, RG e GRR até o dia 30/06. 

Serão selecionados trabalhos a serem apresentados no evento, 

conforme o edital e há uma carta-convite para propostas de oficinas. 

 

 

http://www.enedmg2015.com.br/
https://m.facebook.com/enedmg2015%E2%80%A6
http://www.enedmg2015.com.br/Edital%20-%20Trabalhos.pdf
http://www.enedmg2015.com.br/Carta-convite%20-%20Oficinas.p%E2%80%A6
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